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Demografia. Lleida va assolir els 7.200 títols 
de família nombrosa l’any passat.
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Teatre. Èxit de públic a la inauguració del 
Festival Esbaiola’t a Esterri d’Àneu.

37

EsbaioLa’t

Revàlida acadèmica a Lleida
Més de 500 joves, entre ells un centenar de Menes, s’han beneficiat del programa Noves Oportunitats 
|| Orientació personalitzada per poder estudiar o bé entrar al món laboral

educació iniciatives
amaDo FoRRoLLa

Foto de família dels joves d’entre 16 i 24 anys que ahir van assistir a l’entrega de diplomes del programa Noves Oportunitats, a la Llotja de Lleida.

reDacció / acN
❘ LLEiDa ❘ Més de cinc-cents llei-
datans d’entre 16 i 24 anys 
s’han beneficiat aquest curs 
del programa d’orientació No-
ves Oportunitats, amb el qual 
la Generalitat de Catalunya i 
el Fons Social Europeu ajuden 
els joves sense estudis ni feina 
a poder trobar el seu itinerari 
dins del món laboral. Per pri-
mera vegada, la iniciativa també 
ha format 100 menors estran-
gers no acompanyats (Menes), 
que han participat en classes 
d’alfabetització i diverses ac-
tivitats motivacionals. Zakaria 
Bachiri, de 17 anys i originari 
del Marroc, és un dels alumnes 
que ahir van assistir a l’entrega 
de diplomes a l’espai Davall de 
la Llotja de Lleida, on va assegu-
rar que aquest programa és una 
“gran oportunitat” per poder 
formar-se i quedar-se a viure 
aquí. Després de passar l’últim 
any aprenent català i castellà, 
Bachiri té previst començar al 
mes de setembre un curs d’hos-
taleria. I és que, segons va expli-
car, “l’idioma és un factor molt 

«Ha sigut una 
gran oportunitat 
per poder formar-
me i viure aquí. 
també m’ha 
permès madurar 
com a persona i 
perdre la por»
zakaria. 17 anys

«He après castellà 
i he conegut 
molta gent nova. 
Estic més a prop 
d’aconseguir un 
bon futur per 
poder canviar 
de vida»
kammal. 18 anys

«Estic molt 
satisfeta perquè 
m’ha ajudat 
a aconseguir 
un certificat 
sociosanitari 
i ara disposo  
d’una feina»
diana. 18 anys

Quina opinió li mereix aquest programa d’orientació?

eN primera perSONa

important per poder tenir més 
oportunitats al món laboral”. 
En aquesta línia es va expres-
sar també Kammal Mhand, un 
jove de 18 anys que va arribar 
al país sense conèixer l’idioma i 

que, gràcies a aquesta iniciativa, 
“he après castellà i les normes 
socials, a més de conèixer gent 
nova”.

Des que el programa Noves 
Oportunitats va nàixer fa dos 

anys, “ha estat tot un èxit, amb 
més de 4.000 joves atesos a tot 
Catalunya”. Així ho va assegu-
rar la tècnica del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC), Car-
me Prats, que va explicar que 

els participants passen per una 
primera fase d’orientació per 
poder decidir i buscar preferèn-
cies d’ocupació. A partir d’aquí, 
els joves poden optar per una 
formació pràctica en algun sec-
tor laboral en concret, en llen-
gua catalana o castellana. L’acti-
vitat també permet dur a terme 
pràctiques a diferents empreses 
i finalitza amb una tercera fase 
de recerca de treball “si el jove 
és prou madur i ha assumit les 
competències”. 

Per la seua part, Miguel Án-

gel Cruz, de l’UTE Noves Opor-
tuntiats, va explicar que aquest 
cicle està destinat a nois i noies 
que han tingut “males experièn-
cies” en l’àmbit social, familiar 
o acadèmic. El programa ha dut 
a terme aquest any un total de 
468 orientacions a les comar-
ques lleidatanes.

Dels 502 joves atesos, 110 
han obtingut el títol d’alguna 
formació i 22 han aprovat les 
proves d’accés a cicle de Grau 
Mitjà per poder continuar estu-
diant. Sis entitats socials i qua-
tre centres formatius de tota la 
província de Lleida −Centre 
Tècnic Ilerdense, Reintegra, 
Talma, Inlingua Lleida, Sant Jo-
an de Déu d’Almacelles, Acser, 
Ilersis, Prosec, New School II i 
Enfoc del Grup Alba− formen 
part d’aquest programa d’ori-
entació i de formació. Després 
de la cerimònia de lliurament 
dels diplomes, van presentar el 
videoclip Dame una oportuni-
dad, en el qual han participat al-
guns dels joves del programa en 
col·laboració amb Rap&Power i 
GDN Films.

baLaNç a LLeiDa
Cent joves han obtingut 
algun títol acadèmic i                    
22 han superats proves 
d’accés a cicles de FP
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